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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою викладання дисципліни „ Професійна практика програмної 

інженерії ” є вивчення фундаментальних теоретичних основ професійної 

діяльності в галузі розробки програмного забезпечення; отримання 

практичних навичок ведення професійної діяльності в умовах наближених до 

реальних. 

Головними задачами вивчення дисципліни є надання студентам 

теоретичних знань з принципів, культури і етики професійної діяльності, а 

також стандартів, охорони навколишнього середовища і відповідного 

законодавства, що пов’язані з розробкою та супроводженням програмного 

забезпечення; засвоєння студентами навичок, прийняття етичних рішень з 

розумінням ефекту, з яким рішення виливають на суспільство, економіку, 

соціальне середовище, замовників, керівництво, партнерів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

• мати уявлення про те, що таке інженерія програмного 

забезпечення; 

• основні концепції, що лежать в основі процесу створення ПЗ; 

• мати уявлення про основні моделі процесу створення ПЗ; 

• архітектуру програмного забезпечення та концепції архітектур 

проектування ПЗ; 

• мати уявлення про основні етапи процесу об’єктно-орієнтованого 

проектування; 

• основні аспекти проектування інтерфейсу користувача; 

• мати загальне уявлення про верифікацію та атестацію ПЗ та знати 

методи статичної верифікації; 

• знати основні задачі, що стоять перед керівником програмного 

проекту; 

• принципи інженерії програмного забезпечення: вимоги, 



4 
 

проектування та тестування; 

• принципи об’єктної орієнтації; 

• об’єктно-орієнтований аналіз з використанням UML; 

• засоби та прикладні інтерфейси програмування; 

• клієн/серверну архітектуру ПЗ; 

Вміти:  
• розробляти зрозумілі, стислі, повністю формальні вимоги для 

розширення існуючих систем, засновані на реальних потребах 

користувачів та інших заінтересованих осіб;  

• використовувати принципи проектування та шаблони при 

проектуванні;  

• створювати UML-діаграми класів, що моделюють аспекти домену 

та архітектури ПЗ; 

• створювати UML-діаграми послідовностей та автомати станів, 

коректно моделюючих поведінку системи; 

• реалізовувати простий графічний кристувацький інтерфейс 

системи; 

• використовувати прості методи вимірювання ПЗ; 

• демонстрування розуміння ролі інженерії програмного 

забезпечення 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Професійна 

практика програмної інженерії» організовуються та здійснюється у формі 

консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у 

відповідності до затвердженого графіку консультацій (одна консультація на 

два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Професійна практика програмної інженерії» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Соціальні, правові, етичні та професійні питання 

програмної інженерії. 

Тема 1 
Історія виникнення програмної інженерії. 

Тема 2 Комунікативні компетенції фахівців у галузі програмної інженерії. 

Тема 3 

 

 

Методи стимулювання критичного та творчого мислення фахівців у 

галузі програмної інженерії. 

Тема 4 Соціальні, питання та інтереси, що постають перед програмістами 

Тема 5 Професійна та етична відповідальність фахівців у галузі програмної 

інженерії. 

Змістовий модуль 2. Професійна практика програмної інженерії 

Тема 6 Забезпечення захисту інтелектуальної власності у сфері програмної 

інженерії. 
Тема 7 Конфіденційність та суспільні свободи. 

Тема 8 

Комп’ютерні злочини та економічні питання, що пов’язані з 

використанням вірусів. 

Тема 9 Професійна практика програмної інженерії 

Тема 10 Характер і роль професійних суспільств. 
Тема 11 Професійна діяльність інженера-програміста. 
 Разом годин: 120 
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ЗМІСТ дисципліни  

«Професійна практика програмної інженерії» 

Змістовий модуль 1. Соціальні, правові, етичні та професійні питання 
програмної інженерії. 

 
Тема 1. Історія виникнення програмної інженерії. 

Інженерія програмного забезпечення. Роль інженерії програмного 

забезпечення у проектуванні систем. Історія інженерії програмного 

забезпечення. Роль програмного інженера у розвитку галузі. Життєвий цикл 

програмного забезпечення.  

 

Тема 2. Комунікативні компетенції фахівців у галузі програмної 

інженерії. 

Ділова комунікація. Характеристика ділового спілкування. маніпуляції в 

спілкуванні та їхні характеристики. Комунікативні ролі. Комунікативні типи 

ділових партнерів. 

Критика як один з видів ділової контактології. Вміння нейтралізувати 

зауваження. Комплімент як один з видів контактології. Функції  і правила 

компліменту. Компліменти у діловій взаємодії. 

Ділові якості програміста та його самопрезентація як один з елементів 

професійної культури. 

 

Тема 3. Методи стимулювання критичного та творчого мислення 

фахівців у галузі програмної інженерії. 

Метод аналізу конкретних ситуацій. Метод аналізу кейсів. Метод аналізу 

інцидентів. Метод розбору ділової кореспонденції. Метод розігрування 

ролей. Метод імітаційних ігор. Метод ділових ігор. Методи генерації ідей: 

метод мозкового штурму; метод синектики; метод асоціацій; метод записної 

книжки. 
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Тема 4. Соціальні, питання та інтереси, що постають перед 

програмістами 

Соціальні наслідки інформатики. Соціальні наслідки появи 

комп’ютерних мереж. Зростання, управління та доступ до Інтернету. Аналіз 

гіпотези гендерно-орієнтованой особистості.. Міжнародні питання, що 

пов’язані з міжкультурной комунікацією, комунікативною поведінкою та 

національним характером. особливості комунікативної поведінки народів 

держав світу. 

Розуміння соціального контексту проектування. Виявлення припущень 

та цінностей. Наслідки складності програмного забезпечення. Оцінювання 

ризиків та управління ними. 

 

Тема 5. Професійна та етична відповідальність фахівців у галузі 

програмної інженерії. 

Суспільні цінності та закони людського буття. Різні форми професійної 

ідентифікації, їхні позитивні та негативні сторони. Роль професіоналізму у 

суспільній політиці. Необхідність усвідомлення наслідків. Боротьба з 

утисненнями та дискримінацією. 

 

Змістовий модуль 2. Професійна практика програмної інженерії 
 

Тема 6. Забезпечення захисту інтелектуальної власності у сфері 

програмної інженерії. 

Основи інтелектуальної власності. .Авторське право, патенти то 

комерційні таємниці. Порушення авторських прав на програмне 

забезпечення. Патенти на програмне забезпечення. Міжнародні питання 

щодо інтелектуальної власності. 
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Тема 7. Конфіденційність та суспільні свободи. 

Етичні та правові основи забезпечення конфіденційності. Наслідки 

використання великих баз даних з точки зору конфіденційності. Технологічні 

стратегії, що забезпечують конфіденційність. Свобода самовираження у 

кіберпростору. Міжнародні та між культурні наслідки. 

 

Тема 8. Комп’ютерні злочини та економічні питання, що пов’язані з 

використанням вірусів. 

Історія комп’ютерних злочинів. Віруси, слимаки та Троянські коні. 

Стратегії щодо попередження комп’ютерних злочинів. Монополії та їхні 

наслідки. Цінові стратегії в галузі комп’ютерної техніки.  

 

Тема 10. Професійна практика програмної інженерії 

Поняття  якості та культури програмного забезпечення. Характер і роль 

стандартів інженерії програмного забезпечення. Об’єкти   стандартизації. 

Класифікація стандартів. Найбільш значимі стандарти програмної інженерії. 

 

Тема 11. Характер і роль професійних суспільств. 

Професійні суспільства та асоціації, їхні цілі, задачі та функції. 

Система правил етики та професійного поводження естетичний кодекс 

інженера з програмного забезпечення. Етичний кодекс  ACM/IEEE. Посадові 

обов’язки інженера-програміста . 

 

Тема 12. Професійна діяльність інженера-програміста. 

Особистісні якості інженера-програміста, його інтелектуальні та 

комунікативні якості. Професійна діяльність інженера програміста, її види та 

класифікації. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Професійна практика програмної інженерії» 

проводяться в спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням 

комп'ютерного устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Ознайомлення з завданням на створення проекту. (Уточнення даних, 

інтерфейсів, алгоритму функціонування, архітектури програми 

2 Написання розгорнутого технічного завдання. 

3 Вибір середовища програмування. Написання коду 

4 Перевірка роботи програми. Виявлення та усунення недоліків 

5 Захист проекту. Тестування (перевірка відповідності технічному 
завданню) 

6 Захист проекту у вигляді презентації. 

7 Аналіз Стандартів розробки і супроводження програмного 
забезпечення. 

8 Оцінка якості отриманого програмного забезпечення. 

9  
Ведення документації при розробці програмного забезпечення.  
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10 Групова та індивідуальна робота при створенні програмного забезпечення 

11 Аналіз робіт з супроводу отриманого програмного забезпечення 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Вступ до професійної практики ПІ 

2. Організація проектної команди 

3. Проект та його життєвий цикл 

4. Проект і проектна діяльність 

5. Ініціація проекту 

6. Планування у проектній діяльності 

7. Реалізація програмного проекту 

8. Ризики у проектній діяльності 

9. Завершення програмного проекту 

10. Результативність проектної діяльності
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Професійна практика програмної 

інженерії”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Відмінність програмної інженерії від традиційної інженерії? 

2. Назвіть ознаки зрілої професії. Які з них властиві програмній інженерії? 

3. Які з названих ознак вимагають наявності зафіксованої суми фахових знань, 

що становлять основи кваліфікації ? 

4. Дисципліни, суміжні з програмною інженерією? 

5. Дайте визначення етичного кодексу ПІ ? 

6. Що таке Абстрактна архітектура ? 

7. Що таке Агрегація ? 

8. Що таке Адаптивність ? 

9. Що таке Аналіз вимог в ПІ ? 

10. Що таке Артефакт ? 

11. Дайте визначення: Архітектура програмної системи ? 

12. Дайте визначення: безвідмовність? 

13. Дайте визначення:"Білої скриньки" метод? 

14. Що таке Валідація? 

15. Дайте визначення :Верифікація? 

16. Що таке Відмова? 

17. Дайте визначення :Відновлюваність? 

18. Дайте визначення :Водоспадна або каскадна модель? 

19. Що таке Гарантія (підтвердження) якості програмного забезпечення? 

20. Що таке Дефект ? 

21. Що таке Діаграма? 

22. Дайте визначення Експлуатація або супроводження? 

23. Дайте визначення Забезпечення гарантії якості? 

24. Що таке Захищсність? 

25. Дайте визначення Інженерія вимог? 

26. Що таке Інженерія якості? 

27. Дайте визначення Інспекція коду? 
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28. Що таке Кадастр? 

29. Дайте визначення Каркаси? 

30. Дайте визначення Керування якістю? 

31. Дайте визначення Кінцеві користувачі? 

32. Що таке Когнітивна відстань? 

33. Дайте визначення Метрика програм? 

34. Що таке Модель життєвого циклу? 

35. Дайте визначення Модель якості? 

36. Дайте визначення Налагодження? 

37. Що таке Об'сктно-орієнтована модель? 

38. Дайте визначення Пакет (у UML) ? 

39. Що таке Переносність? 

40. Що таке План тестування? 

41. Дайте визначення Повторно використовувана компонента (ПВК) ? 

42. Дайте визначення Повторне використання? 

43. Дайте визначення Процес супроводження? 

44. Дайте визначення Сертифікація програмного продукту? 

45. Що таке Специфікація? 

46. Дайте визначення Спіральна модель? 

47. Що таке Стійкість? 

48. Що таке Сумісність? 

49. Що таке Супроводження? 

50. Що таке Тест? 

51. Дайте визначення Тестові дані? 

52. Дайте визначення Тестування? 

53. Дайте визначення Характеристики якості? 

54. Дайте визначення "Чорної скриньки" метод? 

55. Що таке UML? 

56. Що таке Якість програмного забезпечення 

57. Що таке Стан (домену, системи, об'єкта тощо)? 
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58. Що таке Ризик? 

59. Що таке Рівень якості? 

60. Що таке Родові знання про проблему?
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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